COMITETUL DE MONITORIZARE AL PROGRAMULUI
OPERAŢIONAL REGIONAL
Procesul verbal al şedinţei Comitetului de Monitorizare al
Programului Operaţional Regional 2007 – 2013
Data şedinţei 18 septembrie 2007

Comitetul de Monitorizare al Programului Operaţional Regional (CMPOR) s-a
întrunit, marţi, 18 septembrie 2007, Bucureşti, în şedinţă ordinară, în
conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 765/ 2007.
Şedinţa a fost prezidată de preşedintele CMPOR, László BORBÉLY, ministrul
dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor.
La această reuniune au participat membrii CMPOR (reprezentanţi ai Guvernului, la
nivel de secretar de stat, şi ai Regiunilor de Dezvoltare, la nivel de preşedinţi de
Consiliu Judeţean desemnaţi prin hotărâre a Consiliilor pentru Dezvoltare
Regională (CDR), reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi
Locuinţelor, reprezentanţi desemnaţi prin hotărâre CDR, la nivelul regiunii, din
mediul de afaceri, mediul academic, sindicate sau societatea civilă, ai altor
ministere şi instituţii centrale, ai celor 8 Agenţii pentru Dezvoltare Regională,
precum şi reprezentanţi ai Comisiei Europene, în calitate de observatori, conform
anexei ataşate (lista de prezenţă).
Ordinea de zi a şedinţei, votată în unanimitate de membrii CMPOR, a fost
următoarea:
1. Cuvânt introductiv
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei CMPOR din data de 16 august a.c.
3. Aprobarea criteriilor de selecţie a proiectelor finanţabile prin Programul
Operaţional Regional, pentru următoarele axe prioritare ale POR:
Axa Prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli de creştere
urbană: Domeniul major de intervenţie - Planuri integrate de dezvoltare
Axa Prioritară 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale: Domenii majore de
intervenţie:
 Reabilitarea, modernizarea, echiparea infrastructurii serviciilor de
sănătate
 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii
serviciilor sociale
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 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea infrastructurii educaţionale
preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare
profesională continuă
Axa Prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local;
Domenii majore de intervenţie:
 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă
regională şi local
 Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea lor
pentru noi activităţi
 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor
Axa Prioritară 5: Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului: Domenii majore
de intervenţie:
 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi
crearea/modernizarea infrastructurilor conexe
 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru
valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice
 Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în
scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică
4. Stabilirea datei următoarei şedinţe a CM POR
1. Deschiderea şedinţei de preşedintele CMPOR
În cuvântul de deschidere, preşedintele Comitetului de Monitorizare, dl. László
Borbély, ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor, a mulţumit celor
prezenţi pentru parteneriatul existent între autorităţile locale, Regiunile de
Dezvoltare şi Autoritatea de Management.
2. Discuţii asupra componenţei CMPOR
Dl. Anastassios Bougas, şeful unităţii pentru România, din cadrul Comisiei
Europene - DGREGIO, care a participat la această reuniune în calitate de
observator, a apreciat în mod pozitiv performanţa României de a fi singura ţară
care a reuşit să obţină adoptarea tuturor programelor finanţate din Fondul
European de Dezvoltare Regională şi Fondul de Coeziune. Totodată, a subliniat
importanţa asumării responsabilităţii implementării şi a rezultatelor acestui program
de către membrii Comitetului de Monitorizare.
Reprezentantul CE a subliniat în mod deosebit faptul că pentru îndeplinirea
atribuţiilor stabilite prin Regulamentul Consiliului nr. 1083 din 11 Iulie 2006,
Comitetul de Monitorizare al Programului Operaţional Regional trebuie să asigure
reprezentativitatea autorităţilor locale, a mediului de afaceri, mediului academic şi a
societăţii civile, sugerând în acest sens, necesitatea revizuirii componenţei
CMPOR.
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In acest context, a insistat asupra importanţei şi necesităţii unei reprezentări
echilibrate în CMPOR a diferitelor categorii, altele decât autorităţile publice locale,
respectiv mediul de afaceri, academic, sindicate, patronate, societatea civilă,
propuse de regiuni. Pentru luarea celor mai bune decizii este necesar, în opinia sa,
să se asigure stabilitatea membrilor CMPOR, iar aceştia să dispună de un suport
tehnic care să îi ajute în luarea hotărârilor. Membrii CMPOR trebuie să reprezinte
interesele unor asociaţii ale oamenilor de afaceri, din domenii de activitate, şi nu
ale unor afaceri particulare, astfel încât să se evite posibilele conflicte de interese
şi să se asigure transparenţa luării deciziilor, mai ales în ceea ce priveşte utilizarea
banilor publici.
Dl. Ştefan Popa, reprezentantul Camerei de Comerţ şi Industrie Bucureşti a
solicitat din partea d-lui Bougas clarificări privind numărul de întruniri CMPOR pe
parcursul unui an.
Dl. Bougas a precizat că membrii CMPOR se reunesc de cel mult 2 - 3 ori pe an.
În cazul unor situaţii deosebite, se pot forma grupuri de lucru care să analizeze şi
să ofere soluţii punctuale asupra cărora vor fi informaţi toţi membrii CM.
Preşedintele Comitetului de Monitorizare, dl. László Borbély, ministrul
dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor a menţionat că a primit o scrisoare
din partea dl. Ahner, director general DG REGIO, prin care se solicită păstrarea
unui echilibru între reprezentanţii desemnaţi în cadrul Comitetului de Monitorizare
al POR.
Domnia sa a menţionat că s-a dorit asigurarea unei flexibilităţi în desemnarea
membrilor CMPOR, motiv pentru care a lăsat la latitudinea Regiunilor să facă
aceste nominalizări. Astfel, în cadrul CMPOR din cei 8 membri cu drept de vot,
reprezentând societatea civilă, 5 sunt reprezentanţi ai mediului de afaceri şi 2 sunt
reprezentanţi ai mediului academic. În ceea ce priveşte componenţa Comitetelor
Regionale de Evaluare Strategică şi Corelare, a menţionat că fiecare regiune a
încercat să asigure o reprezentare echilibrată a tuturor categoriilor de parteneri
socio-economici şi a societăţii civile.
Dl. Silvian Ciupercă, preşedinte CDR Sud Muntenia, a precizat că
nominalizarea reprezentanţilor mediului de afaceri, academic sau societăţii civile
din Regiunea Sud Muntenia se va face în cadrul şedinţei CDR care va avea loc
până la sfârşitul lunii septembrie.
Preşedintele Comitetului de Monitorizare a precizat că pentru o mai bună
reprezentare a societăţii civile, în cadrul CMPOR vor fi invitate şi organizaţiile
nonguvernamentale, care desfăşoară activităţi în domeniul dezvoltării regionale şi
sunt reprezentative la nivel naţional.
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2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei CMPOR din data de 16 august a.c.
Preşedintele CMPOR a supus aprobării procesul verbal al şedinţei CMPOR din
data de 16 august a.c.
Procesul verbal al şedinţei CMPOR din data de 16 august a.c. a fost aprobat în
unanimitate.
3. Aprobarea criteriilor de selecţie a proiectelor finanţabile prin Programul
Operaţional Regional:
S-au supus dezbaterii criteriile de selecţie a proiectelor pentru majoritatea axelor
prioritare şi domeniilor de intervenţie ale POR, menţionate la punctul 3 al Ordinii de
zi. Prezentăm în cele ce urmează o sinteză a intervenţiilor, pe axe şi domenii:
Dezbaterea Axei Prioritare 1 a POR: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor poli de creştere urbană: Domeniul major de intervenţie - Planuri integrate de
dezvoltare
Dl. Gabriel Friptu, director general AMPOR, a prezentat axa prioritară 1 a POR,
„sprijinirea dezvoltării urbane durabile”. A descris propunerea AMPOR de
implementare a acestei axe, diferenţiat pe oraşe - poli de creştere, care ar putea
să fie selectaţi dintre oraşele de rang 0 şi 1, respectiv oraşe - poli de dezvoltare
urbană, selectaţi dintre oraşele de rang 2 şi 3. Evaluarea proiectelor privind polii de
creştere va fi realizată de Comitetele Regionale de Evaluare Strategică şi Corelare
în două etape. În prima etapă se evaluează planul integrat de dezvoltare, care
poate fi finanţat şi din alte surse decât Fondul European de Dezvoltare Regională,
urmând ca în cea de-a doua etapă să fie evaluate proiectele individuale, care au
fost propuse în cadrul planului integrat de dezvoltare.
Dl. Friptu a informat CMPOR că, urmare a întâlnirilor avute cu reprezentanţii
Comisiei Europene, precum şi a comentariilor primite de la autorităţi locale au fost
definitivate criteriile pentru polii de dezvoltare urbană şi pot fi supuse aprobării în
cadrul acestei şedinţe.
A precizat în continuare că, în ceea ce priveşte criteriile de selecţie şi evaluare a
polilor de creştere, acestea se vor stabili în perioada următoare ca urmare a
consultărilor cu celelalte Autorităţi de Management, ministere, precum şi cu
reprezentanţi ai Comisiei Europene, astfel încât să existe o imagine integrată
privind opţiunile pe care le au oraşele prin utilizarea instrumentelor de finanţare.
Dl. Anastassios Bougas, reprezentantul Comisiei Europene, a precizat că în
cadrul strategiei adoptate pentru România se vor finanţa, în funcţie de
dimensiunea financiară a proiectului, două tipuri de proiecte: majore şi mici. De
asemenea, se vor finanţa proiecte strategice integrate pentru poli mari de creştere,
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poli de competitivitate, precum şi proiecte de dezvoltare urbană pentru oraşe mici
şi mijlocii. Comisia Europeană consideră că este necesar mai mult timp pentru
definirea conceptelor, procesului, precum şi a tipurilor de proiecte ce vor fi
finanţate. Reprezentantul Comisiei Europene a apreciat pozitiv abordarea privind
separarea polilor de creştere urbani şi a proiectelor individuale. Totuşi, dacă
Autoritatea de Management doreşte să selecteze planul, atunci va trebui să cofinanţeze întreg planul şi nu va putea susţine un asemenea efort financiar de
finanţare a întregului plan. În acest sens, planul trebuie să fie evaluat/apreciat,
ceea ce înseamnă că primul grup de criterii ar trebui să se refere la calitatea
planului. Nu vor fi acceptate proiecte unde planurile de dezvoltare urbane nu sunt
calitative. Astfel, nu se va selecta planul, ci vor fi finanţate proiecte pentru poli de
creştere, respectiv poli urbani de dezvoltare, care au la bază un plan de dezvoltare
de calitate.
În al doilea rând, trebuie să se ţină cont de nivelul de detaliu al planurilor de
dezvoltare urbană pentru diferitele categorii de oraşe, Bucureştiul, Timişoara
având un alt nivel de detaliere a planurilor de dezvoltare urbană faţă de un oraş
mic sau mijlociu. De asemenea, planul trebuie realizat in conformitate cu legislaţia
actuală fiind necesare orientări metodologice privind criteriile pentru aceste două
categorii de planuri.
În ceea ce priveşte proiectele individuale, este necesară introducerea unui criteriu
referitor la politica Comunităţii Europene şi a altor Regulamente ale Fondurilor
Structurale, în special art. 8 al Regulamentului FEDR, care defineşte politica
urbană şi politica integrată urbană.
Astfel, în cadrul acestei şedinţe se pot adopta criteriile pentru poli urbani de
dezvoltare regionali şi locali, Comisia Europeană urmând să furnizeze clarificări
privind conceptele de poli mari de creştere şi poli de competitivitate, precum şi
procesul de implementare şi paşii de urmat.
De asemenea, dl. Bougas a subliniat că în finanţarea proiectelor multianuale
trebuie urmărită o consecvenţă indiferent de schimbările care au loc la nivel politic,
pentru a nu duce la întârzieri în implementarea acestora şi pierderea banilor. De
aceea, pe lângă asigurarea cofinanţării necesare şi a angajamentului politic, este
necesar şi acordul societăţii civile asupra proiectelor care vor fi finanţate.
În urma discuţiilor, membrii CMPOR au decis în unanimitate amânarea votului
privind aprobarea criteriilor de selecţie şi evaluare pentru axa prioritară 1
„Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli de creştere urbană”.
D-na Cornelia Harabagiu, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, a solicitat clarificări asupra criteriului de eligibilitate referitor la
dovada capacităţii de cofinanţare, ţinând cont de faptul că autorităţile locale au
bugete anuale, iar proiectul integrat se implementează pe o perioadă mai mare de
un an.
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Dl. Gabriel Friptu a subliniat că în cadrul Comitetului de Monitorizare se discută
setul de criterii şi nu modul de aplicare, acest lucru fiind detaliat în grilele de
evaluare. Proiectele propuse în cadrul planului integrat se pot finanţa şi din alte
surse, altele decât cele prevăzute prin POR.
Dl. Lucian Flaiser, preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, a menţionat că pentru
asigurarea finanţării se poate emite o Hotărâre a Consiliului Judeţean prin care
acesta îşi asumă responsabilitatea finanţării unor astfel de proiecte pentru anii
următori. De asemenea, a considerat restrictive criteriile propuse pentru polii de
dezvoltare urbană, întrucât, în România, nu există centre universitare în toate
oraşele de rang 2 sau 3.
Dl. Nicuşor Constantinescu, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, a
solicitat corelarea grilelor de evaluare privind eligibilitatea solicitantului cu
prevederile Regulamentului nr. 1605/2002, astfel încât să nu se restricţioneze
accesul la fonduri europene.
Dl. Gabriel Friptu a precizat că au fost făcute modificările în grilele de eligibilitate,
comentarii asupra grilelor putând fi transmise şi în zilele următoare.

Dezbaterea Axei Prioritare 2 a POR: Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi
locale de transport: Domeniul major de intervenţie: Reabilitarea şi modernizarea
reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia/ reabilitarea
şoselelor de centură.
Dna. Anna Horváth, Secretar de Stat în cadrul MDLPL şi locţiitor al preşedintelui
CMPOR, a precizat că în urma comentariilor membrilor CMPOR privind unele
aspecte de implementare, au fost actualizate criteriile de selecţie şi evaluare
aplicabile pentru axa prioritară „Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de
transport”, astfel:
- la punctul 3 au fost introduse cuvintele „sau administrator”
- la punctul 7, criteriul a fost modificat după cum urmează: „Activităţile
propuse spre finanţare nu au fost finanţate din fonduri comunitare în
ultimii 3 ani şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de
finanţare”;
Membrii CMPOR au votat în unanimitate actualizarea criteriilor pentru axa
prioritară 2 „Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport”.
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Dezbaterea Axei Prioritare 3 a POR: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale:
Domeniile majore de intervenţie
 Reabilitarea, modernizarea, echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate
Dna. Anna Horváth, secretar de stat, a menţionat că pentru acest domeniu de
intervenţie solicitantul va fi Consiliul Judeţean şi că lista spitalelor care vor primi
finanţare a fost stabilită în urma consultărilor cu Ministerul Sănătăţii Publice astfel
încât să se evite finanţarea spitalelor din două surse, respectiv fonduri comunitare
şi buget de stat.
Dl. Petru Filip, vicepreşedintele Asociaţiei Municipiilor din România, observator în
cadrul CMPOR, a precizat că există spitale care se află în subordinea primăriilor şi
care nu vor putea obţine finanţare pentru proiecte in cadrul acestui domeniu de
intervenţie.
De asemenea, dna. Edita Lokody, preşedinte al Consiliului Judeţean Mureş şi
membru în CMPOR, a menţionat că în cazul centrelor universitare, proprietatea
este deţinută de judeţe, dar există spitale care se află în proprietatea
municipalităţilor.
Dl. Vlad Iliescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii Publice, observator
în cadrul CMPOR, a precizat că fondurile din domeniul sănătăţii sunt modeste şi se
doreşte o utilizare cât mai eficientă a acestora, iar spitalele de urgenţă reprezintă o
prioritate. Din bugetul de stat se vor finanţate 24 de spitale noi, restul urmând să fie
reabilitate şi modernizate. Sunt eligibile toate judeţele şi toate spitalele judeţene. În
ceea ce priveşte spitalele municipale, conform strategiei naţionale în domeniul
sănătăţii, acestea trec în subordinea municipalităţilor, păstrându-şi alocările
financiare de la bugetul de stat.
Dl. Nicuşor Constantinescu, preşedintele CJ Constanţa şi membru CMPOR, a
făcut următoarele propuneri privind criteriile de eligibilitate şi selecţie:
- Solicitantul este autoritate a administraţiei publice locale;
- Proiectul se încadrează în categoriile de operaţiuni ale domeniului
major de intervenţie 3.1 al Axei Prioritare 3 a POR, conform listei
spitalelor şi ambulatoriilor stabilite de fiecare Consiliul pentru
Dezvoltare Regională.
Întrucît propunerile nu au fost transmise cu trei zile înaintea şedinţei, conform
regulamentului CMPOR, dna Anna Horváth, secretar de stat, a subliniat că nu este
necesară amânarea votului privind criteriile de selecţie pentru acest domeniu de
intervenţie, putând avea loc o discuţie a propunerilor formulate.
Dl. Lucian Flaişer, preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, a subliniat că prin
strategia din domeniul sănătăţii, doar 15 spitale distribuite în doar 11 judeţe vor
primi finanţare din fonduri europene. De asemenea, a propus să fie introduse spre
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finanţare toate ambulatoriile şi nu doar cele 15, aparţinînd spitalelor din lista
stabilită de Ministerul Sănătăţii Publice.
Dl. Vlad Iliescu, secretar de stat, a precizat că spitalele au fost selectate în
conformitate cu strategia naţională în domeniu, asigurându-se complementaritatea
cu spitalele care vor fi finanţate (reabilitare, construcţie) de la bugetul de stat. De
asemenea, la stabilirea numărului de spitale a fost luată în considerare şi alocarea
financiară prevăzută prin POR.
Dl. Silvian Ciupercă, preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, a precizat că în
cadrul acestui comitet de monitorizare se iau decizii pentru un program de
dezvoltare regională. Astfel, trebuie să se permită Consiliilor pentru Dezvoltare
Regională şi Comitetului de Monitorizare să decidă unităţile spitaliceşti şi solicitanţii
pentru acest domeniu de intervenţie. Ca urmare, a propus ca selecţia să se facă
luându-se în considerare toate spitalele care sunt în proprietatea judeţelor,
municipiilor sau oraşelor, respectând astfel principiul egalităţii de şanse pentru cei
care au în proprietate spitale, precum şi voinţa regională de a gestiona aceste
resurse.
De asemenea, dl. Nicuşor Constantinescu, a subliniat că în cazul fondurilor
europene, este necesar ca regiunile şi autoriaţile locale să stabilească priorităţile
de dezvoltare.
Dl. Bougas a precizat că în cadrul acestei şedinţe se discută criteriile de eligibilitate
a ceea ce s-a decis prin Programul Operaţional Regional, şi nu finanţarea sau
cofinanţarea întregului sistem de sănătate din România. Prin Programul
Operaţional Regional, negociat şi aprobat, s-a stabilit doar reabilitarea,
modernizarea unor spitale, şi nu construcţia unora noi. În acest sens a propus
completarea criteriilor de evaluare prin menţionarea „Contribuţiei proiectului la
realizarea obiectivelor POR”.
De asemenea, dl. Bougas a menţionat că în cazul proiectelor pentru modernizarea
spitalelor, evaluarea trebuie să vizeze în principal maturitatea şi contribuţia
proiectelor la îndeplinirea obiectivelor Programului, nefiind necesară organizarea
unor licitaţii pentru acest tip de proiecte. Totodată, a subliniat că pe parcursul
perioadei de implementare a POR (9 ani), pot exista modificări ale Programului,
caz în care se poate realiza şi o realocare de fonduri între domeniile de intervenţie.
În ceea ce priveşte ambulatoriile, se pot stabilii criterii astfel încât să se permită o
competiţie deschisă. Totuşi trebuie să se ţină cont de faptul că sumele alocate
pentru acest domeniu de intervenţie sunt limitate, fiind necesară o abordare
restrictivă.
Atât dna. Anna Horváth, secretar de stat, cât şi dl. Gabriel Friptu, director general,
au precizat că nu este posibilă operarea în cadrul Programul Operaţional Regional
a modificărilor solicitate, respectiv finanţarea tuturor tipurilor de spitale, întrucât
acest lucru presupune revizuirea Programului şi o nouă negociere cu Comisia
Europeană. Acest proces ar produce întârzieri în implementarea programului. O
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revizuire a Programului poate avea loc în anul 2009, după o primă evaluare a
implementării.
Dl. Petru Filip, vicepreşedintele Asociaţia Municipiilor din România, a precizat că
va adresa o notă oficială domnului Bougas, prin care să prezinte situaţia spitalelor
de la nivel municipal.
Membrii CMPOR au decis schimbarea primului criteriu de eligibilitate după cum
urmează: „Solicitantul este autoritate a administraţiei publice locale, Asociaţie
pentru Dezvoltare Intercomunitară, constituită conform prevederilor Legii nr.
215/2001, cu modificările ulterioare, sau parteneriat între autorităţi ale
administraţiei publice locale.”
În ceea ce priveşte propunerea dl. Nicuşor Constantinescu ca „proiectul să se
încadreze în categoriile de operaţiuni ale domeniului major de intervenţie 3.1 ale
Axei Prioritare 3 a POR conform listei spitalelor şi ambulatoriilor stabilite de fiecare
Consiliu pentru Dezvoltare Regională”, dna Anna Horváth, secretar de stat, a
precizat că se poate supune la vot această propunere, dar acest lucru va
determina întreruperea Programului Operaţional Regional.
Au fost aprobate criteriile de selecţie şi evaluare pentru acest domeniu de
intervenţie. Întrucât au fost cinci voturi împotrivă, dl Bougas a solicitat o justificare a
votului negativ.
Astfel, dl. Lucian Flaişer a menţionat că a votat împotrivă întrucât s-a votat o
strategie naţională şi nu una a autorităţilor locale, fiind necesară eliminarea listei de
spitale, care nu a fost hotărâtă la nivel regional, precum şi introducerea
posibilităţilor de finanţare pentru toate ambulatoriile.
Dl. Bougas a subliniat că este necesară găsirea unei modalităţi pentru
implementarea Programului, astfel încât obiectivele acestuia să fie atinse,
indiferent de problemele instituţionale existente. Această abordare putea fi
susţinută pe durata negocierilor şi nu după aprobarea POR de către Comisia
Europeană, în acest moment fiind necesară o atitudine democratică şi constructivă
pentru luarea celor mai bune decizii.
Dl. Nicuşor Constantinescu, a precizat că respectă poziţia reprezentantului Uniunii
Europene, dar este un vot de principiu, fiind vorba de autonomia autorităţilor locale
care doresc o cât mai mare autoritate pentru luarea deciziilor la nivel regional.
Dl. Iosif Matula, preşedintele Consiliului Judeţean Arad, a menţionat că în cazul
existenţei unei liste pentru spitalele care se vor finanţa prin Programul Operaţional
Regional, nu trebuiau votate criteriile de eligibilitate.
Dl Silvian Ciupercă, preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, a solicitat clarificări
privind criteriile care au stat la baza definitivării listei spitalelor finanţabile prin POR,
respectiv dacă s-a utilizat o repartiţie pe regiuni sau o nominalizare pe oraşe.
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Dl. Vlad Iliescu, secretar de stat, a subliniat că sunt eligibile spitalele judeţene din
toată ţară, fiind eliminate cele care sunt deja aprobate pentru construcţii noi,
obiectivul fiind de a realiza în fiecare judeţ un spital la standarde europene.
Dl. Gabriel Friptu, director general AMPOR, a precizat că în cadrul POR nu s-au
definitivat locaţiile, ci se precizează că aceste spitale sunt stabilite pe baza
strategiei Ministerului Sănătăţii Publice. Totodată, a propus ca ambulatoriile să
poată fi decise la nivelul autorităţilor locale, situaţie în care este necesară
mandatarea AMPOR pentru modificarea criteriilor.
Membrii CMPOR au hotărât mandatarea Autorităţii de Management a POR să
adapteze criteriile de evaluare şi selecţie astfel încât să poată fi finanţate
ambulatorii, altele decât cele aferente spitalelor judeţene înscrise pe lista
Ministerului Sănătăţii Publice.
 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor
sociale
Dl. Gabriel Friptu a precizat că, pe baza propunerilor primite, au fost aduse
modificări cu privire la calitatea solicitantului şi anume: acesta poate fi autoritate
locală, în parteneriat cu furnizorii de servicii sociale, precum şi furnizori de servicii
sociale acreditaţi. În acest sens, dl. Gabriel Friptu a precizat că parteneriatul este
obligatoriu, motivul fiind acela că o autoritate locală, care, în general, are
proprietatea clădirii, nu poate acţiona fără un furnizor de servicii sociale. În acest
sens a precizat că au existat situaţii când autorităţile au reabilitat clădirile, dar
serviciile sociale nu au putut fi furnizate deoarece nu existau dotările necesare.
Dl. Lucian Flaişer a menţionat că direcţiile sociale din subordinea Consiliilor
Judeţene sunt furnizori de servicii sociale, fiind în acelaşi timp finanţate din
bugetele Consiliilor Judeţene. Astfel, a considerat necesară clarificarea primului
criteriu de eligibilitate astfel: solicitantul să fie autoritate a administraţiei publice
locale - prin furnizorii de servicii de asistenţă socială din subordine - autoritate a
administraţiei publice locale în parteneriat cu furnizorii de servicii sociale de drept
public sau privat, acreditaţi conform legii sau furnizori de servicii sociale, acreditaţi
în condiţiile legii.
De asemenea, membrii CMPOR au propus înlocuirea referinţei la OG 26/2000,
prin care se defineşte furnizorul de servicii sociale, cu expresia “acreditat conform
legii”, astfel încât şi instituţiile de cult să poată solicita finanţare.
În urma votului, au fost aprobate în unanimitate criteriile de selecţie şi evaluare
pentru acest domeniu de intervenţie cu amendamentele propuse.
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Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii
de urgenţă

Criteriile de eligibilitate şi selecţie pentru acest domeniu de intervenţie au fost
aprobate în şedinţa CMPOR din data de 16 august a.c. În urma comentariilor
primite de la membrii CMPOR, dl. Gabriel Friptu a propus reducerea de la 5 ani la
3 ani a perioadei privind accesul la finanţarea activităţilor eligibile din fonduri
comunitare, fonduri publice sau din alte surse de finanţare. De asemenea, dl.
Gabriel Friptu a precizat că tipul de echipamente achiziţionate diferă în funcţie de
specificul şi nevoile regiunii respective.
Motivând că achiziţionarea echipamentelor reprezintă o activitate nouă, dna. Aura
Răducu, reprezentant al Comisiei Europene, a propus eliminarea acestui criteriu.
În urma discuţiiilor, membrii CMPOR au decis în unanimitate eliminarea acestui
criteriu de eligibilitate.
 Reabilitarea,
modernizarea,
dezvoltarea
infrastructurii
educaţionale
preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională
continuă
Dl Marcel Borody, reprezentantul mediului de afaceri din Regiunea Nord - Vest, a
solicitat clarificări privind eligibilitatea formatorilor din domeniul privat, în cadrul
acestui domeniu de intervenţie.
Dl. Gabriel Friptu a menţionat că formatorii din domeniul privat nu sunt eligibili în
cadrul acestui domeniu de intervenţie întrucât ar intra sub incidenţa regulilor
ajutorului de stat.
Au fost aprobate în unanimitate criteriile de selecţie şi evaluare pentru acest
domeniu de intervenţie.
Dezbaterea Axei Prioritare 4 a POR: Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri
regional şi local: Domenii majore de intervenţie
 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă
regională şi local
Dl. Dragoş Şeuleanu, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României,
observator în cadrul CMPOR, a propus adăugarea ca solicitanţi eligibili de proiect
a Camerelor de Comerţ şi a altor organizaţii ale mediului de afaceri. De asemenea,
a propus Camerele de Comerţ ca solicitanţi eligibili şi în cazul domeniului de
intervenţie privind reabilitarea siturilor industriale, precum şi al axei prioritare
dedicate dezvoltării turismului.
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Dl. Gabriel Friptu, director general AMPOR, a clarificat faptul că pentru domeniul
de intervenţie privind reabilitarea siturilor industriale poluate, Camerele de Comerţ
nu desfăşoară astfel de activităţi. În ceea ce priveşte axa prioritară privind
dezvoltarea turismului, dl. director general a subliniat că această axă se adresează
în special autorităţilor publice întrucât regulile de ajutor de stat privind patrimoniul
cultural sunt foarte restrictive. De asemenea, a precizat că este necesară definirea
termenului „organizaţii ale mediului de afaceri” pentru a putea fi beneficiari în
cadrul domeniului de intervenţie Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a
afacerilor de importanţă regională şi local, întrucât criteriile de selecţie şi evaluare
trebuie punctate prin intermediul grilelor de evaluare.
Dl. Lucian Flaişer, preşedinte CJ Iaşi, a considerat că pentru a propune ca
beneficiar „alte organizaţii ale mediului de afaceri” este necesară definirea acestui
termen astfel încât să fie clarificate toate aspectele discutate.
Dl. Silvian Ciupercă, preşedinte CJ Ialomiţa, a propus adăugarea ca solicitanţi
eligibili de proiecte doar a Camerelor de Comerţ, întrucât pentru termenul de
„organizaţii ale mediului de afaceri” este greu de definit şi nici nu este reglementat
prin lege. Această propunere a fost aprobată de membrii CMPOR.
Dna. Aura Răducu, reprezentant DG Regio, a propus ca solicitantul să aibă şi
calitatea de administrator, întrucât structurile de afaceri sunt coordonate de o
societate administrator, care nu deţine întotdeauna proprietatea asupra terenului
pe care îşi desfăşoară activitatea. Propunerea a fost aprobată de membrii
CMPOR.
În ceea ce priveşte criteriul de eligibilitate privind finanţarea activităţilor în ultimii 5
ani din fonduri publice sau surse private, dl. Lilion Gogoncea, reprezentantul
mediului de afaceri din Regiunea Sud – Est, a considerat că ar trebui să se facă
referinţă la durata normată de viaţă pentru fiecare activitate, conform legislaţiei în
vigoare.
Dl. Bougas a precizat că, pentru luarea unei decizii corecte, trebuie respectate
liniile directoare privind ajutorul de stat şi trebuie evitată dubla finanţare a
activităţilor din cadrul unui proiect. Astfel, dacă nu se face referire la perioada de 5
ani, criteriile de eligibilitate trebuie să precizeze că nu este posibilă finanţarea
activităţilor care au mai beneficiat de fonduri pe parcursul unei durate economice
de viaţă.
Dl. Răzvan Cotovelea, director general al Autorităţii pentru Coordonarea
Instrumentelor Structurale, a subliniat că termenul de 5 ani trebuie păstrat pentru
că este foarte dificilă, mai ales în procesul de evaluare, determinarea duratei
normate pentru fiecare activitate din cadrul unui proiect.
De asemenea, dl. Bougas a propus înlocuirea duratei minime pentru care
solicitantul trebuie să dovedească calitatea de proprietar sau administrator,
concesiunea, folosinţa sau chiria infrastructurii şi/ sau terenului care fac obiectul
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proiectului cu referinţa la art. 55 sau 57 din Regulamentul Consiliului Nr.1083/2006,
care stabileşte reglementările generale privind Fondul European de Dezvoltare
Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune.
Această modificare a fost aprobată prin vot de membrii CMPOR, cu amendamentul
că referinţa la art. 55 sau 57 este aplicabilă tuturor axelor prioritare.
Dna. Anna Horváth, secretar de stat, a supus aprobării membrilor CMPOR
menţinerea termenului de 5 ani pentru activităţile propuse spre finanţare. Această
propunere s-a aprobat cu două abţineri.
Au fost aprobate, în unanimitate de membrii CMPOR, criteriile de selecţie, aferente
acestui domeniu major de intervenţie.
 Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea lor
pentru noi activităţi
Dl. Dan Nicula, director general al Agenţiei pentru Dezvoltare Bucureşti – Ilfov, a
propus ca în cadrul acestui domeniu de intervenţie să se menţioneze calitatea de
administrator a solicitantului. Propunerea a fost aprobată de membrii CMPOR.
Au fost aprobate, în unanimitate de membrii CMPOR, criteriile de selecţie, aferente
acestui domeniu major de intervenţie.
 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor
Dl. Nicuşor Constantinescu, preşedinte CJ Constanţa a propus completarea
criteriului de eligibilitate privind capacitatea de cofinanţare a solicitantului cu
expresia „necesare realizării proiectului”. Propunerea a fost aprobată de membrii
CMPOR.
Au fost aprobate, în unanimitate de membrii CMPOR, criteriile de selecţie, aferente
acestui domeniu major de intervenţie.
Dezbaterea Axei Prioritare 5 a POR: Dezvoltarea durabilă şi promovarea
turismului: Domenii majore de intervenţie
 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi
crearea/modernizarea infrastructurilor conexe
Dl Nicuşor Constantinescu, a propus ca în cadrul acestui domeniu de intervenţie
să fie finanţate şi proiectele din mediul local, iar lista patrimoniului cultural întocmită
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de autorităţile locale în colaborare cu Ministerul Culturii şi Cultelor, să fie aprobată
de fiecare Consiliul pentru Dezvoltare Regională.
Referitor la această solicitare, dl. Lilion Gogoncea, reprezentantul mediului de
afaceri din Regiunea Sud – Est, a subliniat că nu este necesară aprobarea
Consiliului pentru Dezvoltare Regională, obiectivele de patrimoniu fiind propuse la
nivelul judeţului de către comisiile judeţene şi omologate prin hotărâre de Ministerul
Culturii şi Cultelor.
În ceea ce priveşte finanţarea patrimoniului din mediul local, dl. Gabriel Friptu a
precizat că trebuie făcută o distincţie între domeniile finanţabile prin POR şi cele
prevăzute prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală. Astfel, prin POR se vor
finanţa obiective ale patrimoniului mondial, UNESCO, indiferent de localizarea
urban – rural, patrimoniului cultural naţional, precum şi patrimoniului cultural din
mediul urban. În ceea ce priveşte obiectivele de patrimoniu cultural din mediul
rural, acestea vor fi finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală,
gestionat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Dl. Bougas a precizat că trebuie menţinută referirea la mediul urban, pentru a se
realiza o distincţie între cele două programe. În plus, a subliniat că la nivelul UE
obiectivele culturale se pot finanţa doar dacă se dovedeşte contribuţia la
dezvoltarea regională prin intermediul activităţilor turistice. Astfel, în cadrul
criteriului de eligibilitate trebuie menţinute referinţele la lista patrimoniului mondial,
a celui naţional, precum şi lista patrimoniului local urban, prin asigurarea
delimitărilor cu Programul Naţional de Dezvoltare Rurală.
Membrii CMPOR au fost de acord cu propunerea dl. Bougas. Criteriile de selecţie,
aferente acestui domeniu major de intervenţie au fost aprobate, în unanimitate, de
membrii CMPOR.
 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea
resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice
 Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul
creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică
Au fost aprobate, în unanimitate de membrii CMPOR, criteriile de selecţie, aferente
acestor domenii majore de intervenţie.
Atât membrii cât şi observatorii au făcut comentarii pe marginea grilelor de
evaluare şi a punctajelor aferente. Preşedintele CMPOR a subliniat că aprobarea
grilelor de evaluare şi punctajele aferente nu intră în atribuţiile CMPOR, dar a
menţionat că se pot transmite comentarii şi propuneri Autorităţii de Management.
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4. Stabilirea datei următoarei şedinţe a CM POR
Preşedintele CM POR a informat participanţii că următoarea şedinţă va avea loc
pe data de 30 octombrie a.c.
Concluziile şedinţei CMPOR:
 A fost amânată aprobarea criteriilor de eligibilitate şi selecţie pentru axa
prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli de creştere
urbană”
 Documentele supuse dezbaterii membrilor Comitetului de Monitorizare au
fost aprobate.
 Data următoarei şedinţe a CMPOR a fost stabilită pentru data de 30
octombrie 2007.

Diverse
Pe parcursul şedinţei, dl. László Borbély, ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi
locuinţelor, preşedinte al CMPOR, a delegat această funcţie secretarului de stat
care coordonează activitatea AMPOR, respectiv dna. Anna Horvath.
Dl. Ciutacu, vicepreşedinte al Consiliului Concurenţei, a solicitat ca toate axele
prioritare ale Programului Operaţional Regional să respecte regulamentele
europene din domeniul concurenţei şi al ajutorului de stat.

PREŞEDINTE
COMITETUL DE MONITORIZARE AL PROGRAMULUI
OPERAŢIONAL REGIONAL

László BORBÉLY
Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor
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